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Jeg sidder ved min pc ved af-
tenstide her sidst i november og 
lader tankerne glide tilbage på det 
år, som snart er historie. Det før-
ste, der falder mig ind er, at det er 
usædvanligt varmt for årstiden. 
Termometeret uden for mit vindue 
viser plus 9.8 grader. Nu med hen-
syn til det at kigge tilbage på året, 
så vil jeg nu fordybe mig i det, som 
er hændt i den sidste del.

I det sidste blad var der nogen usik-
kerhed om, hvornår Jægerforbundet 
ville få en ny formand og hvem 
det ville blive. Det blev Ole Roed 
Jakobsen. Han blev valgt på repræ-
sentantskabsmødet den 17. juni. 
Hvis jeg skal give en kort præsen-
tation af ham, vil jeg nævne, at han 
er borgmester i Skævinge Kom-

mune i Nordsjælland. Derudover 
har han været ansat ved politiet i en 
længere årrække. Men nu er titlen 
altså ”Formand for Danmarks Jæ-
gerforbund”, hvilket i øvrigt er et 
fuldtidsjob. Det er mit inderligste 
håb, at han kan få rettet skuden 
op, så vi igen får et godt og ikke 
mindst troværdigt Jægerforbund.

Ved førnævnte repræsentantskabs-
møde blev det også besluttet, at 
samtlige medlemmer af hovedbe-
styrelsen skulle stille deres kandi-
datur til afprøvning. Det betød, at 
der landet over skulle indkaldes 
til ekstraordinære regionsmøder. I 
vores region betød det, at Lars Kol-
ding blev valgt som nyt medlem 
af hovedbestyrelsen. Lars Kolding 
bor i Malling syd for Århus, hvor 
han er selvstændig erhvervsgart-
ner. Og som den kvikke læser nok 
hurtigt vil finde ud af, betød det 
altså også, at vi siger farvel til Tage 
Madsen fra Auning, som i øvrigt 
indtil da havde siddet 10 år på po-
sten. Jeg vil ikke lægge skjul på, at 
min stemme gik til Tage, som efter 
min mening har gjort et godt stykke 
arbejde. Efter mødet lykønskede 
jeg selvfølgelig Lars Kolding med 
valget, men lagde heller ikke skjul 
på, at jeg var bekymret for, om 
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han kan afse den nødvendige tid til 
dette tidskrævende tillidserhverv. 
Dette er set i lyset af, at mange af 
de små selvstændige erhvervsdri-
vende, som jeg kender, ikke nøjes 
med en 37 timers arbejdsuge. Hans 
svar var, at han havde folk, der 
kunne overtage styringen af hans 
virksomhed, når han ikke selv var 
til stede. Det må vi jo så håbe stem-
mer, og at han bliver en god repræ-
sentant for vores region.

Jeg vil nu lade tankerne glide over 
på vores lokalforening. Det første, 
der slår mig er, at vi i det tidlige 
efterår har fået renoveret terras-
sen foran vores klubhus. Både jeg 
og den øvrige bestyrelse er meget 
tilfredse med, at det er sket. Det 
har også længe været på vores øn-
skeliste. Jeg håber samtidig, at vi i 
det kommende år eller året efter får 
lagt vand ind i klubhuset og samti-
dig får vore sanitære forhold bragt 
op på et mere tidssvarende niveau. 
Dette arbejde vil blive igangsat, når 
vi har samlet de nødvendige øko-
nomiske midler.
I forbindelse med den nye kommu-
nalreform, som træder i kraft 
1. januar 2007, vil vi også få en 
ny kommunal tilknytning. For de, 
som ikke skulle være klar over det, 
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så ligger vores klubhus og flugt-
skydningsbane i dag i den del af 
Sønderhald kommune, som fra 
årsskiftet bliver en del af Randers 
Kommune. Det betyder, at der fra 
1. januar ligger 5 baner i ny Ran-
ders Kommune. Nu er der måske 
nogen, der tænker ”Hvad skulle det 
dog betyde?” Det er mit håb, at det 
ikke får nogen betydning, men det 
jeg kan frygte er, at man fra kom-
munal side vil få den tanke, at der 
vil kunne reduceres i antal baner. 
Det er selvfølgelig noget, som be-
styrelsen skal være særdeles op-
mærksom på ikke sker, og da slet 
ikke for vores bane. 

Hvis vi kigger på vildtsituationen, 
kan vi jo konstatere, at langt de fle-
ste vildtarter heromkring har nydt 
godt af den varme sommer. 
En vildtart, som for år tilbage 
havde det meget svært på grund af 
sygdom og ændringer i landbrugs-
driften, er ræven. De steder, hvor 
jeg går på jagt, er den vendt tilbage 
med fordums styrke, og næsten lige 
meget hvem, jeg har talt med her 
i efteråret, er det den samme mel-
ding, jeg får. Det har vi også set på 
de første af vores jagter på spule-
felterne – på den første jagt lå der 
ikke færre end 5 ræve på paraden. 
Herfra skal der lyde en klar opfor-
dring til at komme af sted på ræve-
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jagt. Jeg vil ligeledes opfordre til, 
at man får renoveret gamle kunst-
grave eller anlægger nye, for det 
koster at have et kuld rævehvalpe 
på kost på sit revir.

Et nyt år står og venter. Den 30. 
januar er der generalforsamling i 
klubhuset kl. 19.00 og jeg vil op-
fordre alle til at møde op denne 
aften, så vi kan få en debat om for-
eningens virke. Ligeledes kan der 
fremsættes forslag om nye initia-
tiver og bestyrelsen er selvfølge-
lig også modtagelig for ris og ros 
– ikke mindst en smule af det sidste 
kunne være godt.

Kr. O. Skov.
Strædet 2.

7441 Bording.
Tlf.: 8686 1117
www.koskov.dk

Med disse ord vil jeg ønske alle 
foreningens medlemmer og deres 
familier et godt nytår og på gensyn 
i 2007.

Jens Ove Pedersen



ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Kronjyllands Jagtforening

I klubhuset tirsdag den 30. januar 2007 kl. 19.00

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent.
2A. Formandens beretning.
2B. Beretning fra underudvalgene.
3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
4. Indkomne forslag - skal være formanden i hænde senest en uge før generalfor 
 samlingen.
5. Godkendelse af nye underudvalg.
6. Fastlæggelse af kontingent.
7. Valg af formand - på valg er Jens Ove Pedersen.
8. Valg af sekretær - på valg er Bo Ørum Nielsen.
9. Valg af informationsudvalgsformand - på valg er Anders B. Christensen.
10. Valg af riffeludvalgsformand - på valg er Hans Olav Christensen.
11. Valg af jagtudvalgsformand - på valg er Steen Jacobsen.
12. Valg af to revisorer og to revisorsuppleanter

På valg er
1. Revisor - Thomas Krogh.
2. Revisor - Carsten Bertelsen.
1. Suppleant - Jørgen Kjærgaard.
2. Suppleant - Jens Anton Pedersen.
13. Eventuelt - herunder overrækkelse af krage - og rævepokaler. 
 Medbragte krageben og rævehaler, som deltager i konkurrencen, vil herefter  
 tilfalde foreningen.

Der vil blive solgt lotteri under generalforsamlingen og præmierne herunder bl.a.   
kaninjagt på Endelave vil blive udtrukket blandt de tilstedeværende.

Der vil blive serveret en forfriskning i form af kaffe og brød.

Der kan naturligvis også købes øl og vand

  BESTYRELSEN�
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Kredsbestyrelsearbejde. Vi har i 
Kronjyllands Jagtforening været så 
heldige at have fået det lod at have 
en suppleant i kredsbestyrelsen, 
hvilket blev undertegnede.
Når jeg mener heldige, er begrun-
delsen, at vi er med hvor tingene 
sker, her og nu! Ofte går det stærkt 
måske lidt for stærkt, hermed rela-
terer jeg bl.a. til repræsentantskabs-
mødet i juni i Nyborg, hvor emner 
som Kristian Raunkjær / Marcel 
Tirstrup sagen, konstitueringen / 
valg af ny hovedbestyrelse, med-
lemmer, oplæg til ny struktur osv. 
var til debat. Et meget spændende 
møde, men en lang dag. 

Kredsbestyrelsesarbejdet går også 
på at uddelegere de forskellige 
arrangementer til de respektive 
jagtforeninger i kredsen, og ikke 

mindst korrekte datoer for kreds-
skydninger, frivillige jagtprøver, 
jagtsti, riffelskydninger osv. for at 
få dem implementeret i regionsregi, 
så de ikke kolliderer med hinanden.
I og med at kredsformanden Sø-
ren Skovbo deltager i jægerforum 
bringes forskellige debatemner op 
på kredsmødet, såsom naturforvalt-
ningsprojekter, projekt vandhuller, 
publikumsjagter, kronvildtgruppen 
Djursland, skudebaneprojekt o. 
lign. 
Orienteringer og efterretninger går 
så ud til de lokale jagtforeninger / 
formænd, hvor så emnerne debatte-
res yderligere.
Regions-kreds & formandsmøder 
er hvad undertegnede deltager i til 
gavn for jagtforeningen, og ikke 
mindst medlemmerne.
Med dette, en kort orientering om-
kring hvad næstformanden bla. 
udøver i jagtforeningens regi.

Jim Damholdt. 
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Bustur til Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum & Dyrehave
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Besøg på Kanin øen
Opsamling.
Afgang fra Randers kl. 06.15, hvor de 
første blev sat i bilen, næste stop 06.20 
hvor næste mand kom i bilen, og så var 
snakken ved at være startet op. Vi ken-
der jo hinanden fra foreningen, så der 
var nok at snakke om frem mod sidste 
stop ved Hadsten, hvor femte og sidste 
mand kom på. Efter en kort rygepause, 
(man havde nemlig valgt en chauffør 
med en ikke ryger bil… trist når nu 
4 ud af 5 var rygere) gik turen imod 
Snaptun, hvor den første færge skulle 
fanges kl. 8.20. Til trods for rygefor-
buddet i bilen var stemningen MEGET 
høj, da vi ramte færgelejet, og de to af 
dagens kombattanter, som havde prø-
vet at være på kaninjagt (dog ligger det 
tilbage til dengang, hvor klør konge var 
knægt) øste villigt ud af deres erfaringer 
om, hvordan sådan en ”kage” skulle 
skæres. På færgen blev der provianteret, 
og med en overfart der blot varede 55 
minutter, var det jo hurtigt overstået. På 
færgelejet på Endelave stod vores vært 
for dagen, Børge Krogh, og tog imod 
os. Herefter havde vi en kort køretur ud 
til Børges fødegård, hvor vi hurtigt fik 
skiftet fra civilt til jagttøj.

Triumf John. 
Søren SP. blev først færdig og gik med  
 Børge i stalden for at fange  
 dagens ”jagthunde” - frit-

terne. 4 stk. blev nøje udvalgt. Thorsen, 
Fede, den uden navn og så en der var 
lånt til dagens anledning. Thorsen den 
ældste i flokken ca. 4 år (og så er man 
en gammel erfaren fritte) var helt klar 
over, hvad der skulle ske, den næsten 
logrede med halen. Så manglede vi 
blot Sue, Børges rigtige hund. Geværet 
på skulderen og så af sted. Første såt 
bestod af et par små jordvolde foran 
spejderhytten. Det var Thorsen, som 
fik lov til at lægge ud, den gik hurtig 
træt, men så havde den hele dagen til 
at ligge i kasse og sove, indtil der blev 
brug for ekstra fritte hjælp. De to volde 
var tomme, så det var hurtigt videre 
til selve spejderhytten, hvor vi havde 
set en kanin hoppe ind under, med en 
mand på hvert hushjørne og en bagpost 
så var vi klar igen. John N. fik hjørnet 
mod vest, imellem hyttens væg og en 
brændestak, en post som krævede en 
MEGET hurtig pegefinger, ellers var de 
væk bag brændestakken. Fritten blev 
sendt ind under huset, 2. min. gik der 
før den første kanin suste ud i Johns 
side, BANG første kanin til paraden - 1 
min. BANG to kaniner til paraden, det 
her gik jo over alt forventning, nu var 
han ved at være varmet op den gamle 
trap skytte. Men hovmodet står, som 
sagt så ofte før, for fald. 1 min. senere 
BANG - BANG, en kanin mere til 
paraden. Det var nu alligevel lidt rart at 
se, at han også kunne skyde ved siden 
af, men en double på to kaniner med 7 
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mtr. at svinge på, det ville jo heller ikke 
være til at holde ud - forestil dig hvor-
dan han kunne prale resten af dagen. 
Men hatten af, 3 kaniner i 4 skud, det 
er sgu da sejt. Thorsen kom ud fra de 
mange gange under spejderhytten og 
var nu tæt på at gå sukkerkold, så han 
kom i kassen, hvor han kunne snuppe 
sig en velfortjent formiddagslur. Han 
har måske drømt, at det nu var godt, det 
ikke gik ham så galt som sin tidligere 
frittemakker Lundin, han blev nemlig 
skudt under jagt…

Rette opstilling. 
Nu gik vi til diget, et ca. 500 mtr. langt 
dige. Min første tanke var, ok – hvad 
skal vi så til efter frokost, fordi det er 
da hurtig overstået. Men nej, det skulle 
vise sig, at jeg tog grueligt fejl. Vi tog 
opstilling på hver sin side af diget, 3 på 
den ene side og 2 på den anden sam-

men med Børge, kasserne med fritterne 
og Sue (hunden). Fede blev fundet 
frem og skulle have dagens første tur i 
gangene, så ned i det første hul og op i 
det næste osv. En lidt stille start med en 
enkelt kanin til paraden. Herefter blev 
Børge enig med sig selv om, at fede 
skulle have lidt fred, det var kun 3. gang 
han var med på jagt, men han tegnede 
godt. En god fritte er en man kan tage 
op, når den kommer ud af hullerne, er 
kærlig og ikke bider alt for meget. Nu 
kom den uden navn frem, en ca. 1½ år 
gammel dreng med en træls farve (den 
var kanin farvet), så nu skulle der pas-
ses ekstra godt på. 

Børge fik lige nævnt, at en fritte koster 
5000,- kr. så det var bare med at kigge 
ordentlig efter, når der kom noget op 
af hullerne. Ofte kiggede en kanin bare 
op af hullet, så blot ørerne var fri for så 
at forsvinde igen, alt sammen på blot 
10/100 af et sekund, ellers kom de som 
skudt ud af hullet og ned i det næste 2 
mtr. længere nede af diget.  
Det lå hurtig klart, at Søren har sine 
rødder begravet dybt nede i den vestjy-
ske møl. En check på 5 kg. til en skudt 
fritte lå i hans baghoved hele formid-
dagen, så han turde ikke løsne et eneste 
skud. Men han skulle komme stærkt 
igen. Det samme kunne man ikke sige 
om de to kumpaner fra hans hold. Steen 
J. & ABC tog sig af de skud 
som Søren ikke ville afgive, og   
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det sommetider så jorden stod i store 
tunge skyer fra kløvermarker, bag ka-
niner eller på diget….. Men en enkelt 
kanin kunne de dog deles om inden fro-
kost. Klokken var nu blevet så mange, 
at maven var begyndt at knurre igen - vi 
gik hjem til slyngelstuen, som Børge 
har indrettet i det gamle hønsehus, så 
der manglede ikke noget.

Uden mad & drikke.
En hurtig ½ time med mad & kaffe og 
lidt tobak så var heltene klar igen. Tilba-
ge på diget og den lånte fritte kom frem 
og hun kunne sit kram. I løbet af meget 
kort tid, havde alle mand kaniner på 
samvittigheden og det gik stærkt nu. Til 
tider kom fritten op bag ved os og det 
lykkedes faktisk også at få en kanin op 
af hullet som løb væk fra diget, hvilket 
sker meget sjældent. Den chance kunne 
ABC ikke lade gå fra sig så et flot side-
skud bag ved kæden og en kanin mere 
til paraden. Brian Ø. har efter eget ud-
sagn en god del kaniner på samvittighe-
den da han er jagtkammerat med Bør-
ges søn, har de to slyngler sikker taget 
deres del af kaninbestanden under kær-
lig behandling. Men han havde jo en 
masse snak med Børge som der skulle 
følges op på, da det var et godt stykke 
tid siden at de havde nydt hinandens 
selskab. Og godt selskab, det var vores 
vært, en super rar nimrod med en god  
 portion solid jysk humor. Godt  
 humør kan vi også kun sige, 

der var blandt vores forenings krigere, 
der blev skudt kaniner nu, grinet så 
tårerne trillede, kommenteret og drillet.  
Med ca. 100 mtr. tilbage af diget blev  
vi enige om at stoppe her, så vi kunne 
nå at kigge i den gamle andedam og de 
tilstødende afvandingskanaler. Her var 
det så, vi kunne kigge tilbage på de små 
400 mtr. af diget, vi nåede at drive af. 
Det tog enormt lang tid, ikke negativt 
ment, men det var hele tiden et skridt 
frem og to tilbage. Enten fordi fritten 
var for tæt på og vi derfor med vores 
tilstedeværelse lage et ekstra hårdt pres 
på kaninerne og de derfor var svære at 
få ud og løbe, eller fordi fritten havde 
fundet en gang som førte den frem til et 
hul 30 mtr. længere fremme.
Andedammen var en fin afslutning på 
dagen, vi fik igen set kaniner så nu var 
vi oppe på ca. 4500 stk. og så skulle vi 
også lige løbe træne en sidste kanin.



Kaninsafari. 
Tilbage i slyngelstuen kunne vi gøre 
status. 13 kaniner blev det til, en ikke 
alt for imponerende skydestatistik, men 
hvad ved sådan et par strand- og land-
jægere om at skyde løbende små vildt 
på jorden…  
Og som vi talte om, man står 100% 
koncentreret, som hvis man stod på 
standpladsen på skydebanen. Mange 
skud var ren refleks, man hæver bøs-
sen, når dårligt nok at pege vildt ud, før 
det siger bang (der har man sendt faxen 
til pegefingeren, og så er det ikke bare 
sådan at annullere meldingen).

Vi tog afsked med Børge og hans fritter 
og fik pakket vores hattenåle. Inden vi 
kørte til færgen, tog vi en opfordring, 
som Børge havde givet os, om at køre 
en tur ud over den mark, som vi havde 
jaget på (kaninsafari), for at se hvor 
mange kaniner, der var ude på marken.               
Som Børge sagde: ”I kan slet ikke for-
stille jer, hvor mange kaniner der egent-
lig er” og han havde ret. Det var jo helt 
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vildt, der var kaniner over ALT, uanset 
hvor vi drejede bilen hen, var der kani-
ner i lyskeglen fra bilen. Et fantastisk 
syn - en fantastisk dag.
 
Nu håber jeg, I har haft lige så stor for-
nøjelse med at læse denne beretning 
om vores kanintur, som jeg har haft 
med at skrive den og gennemgå hele 
dagen igen. Så hvis der er kaninjagt på 
programmet til generalforsamlingen, 
så ved jeg godt, hvad jeg skal bruge en 
mindre formue på….

Mvh. 
Brian Ø, John N, Steen J, Søren SP & 
ABC.

Bemærk holdningen, selv om man 
er rundet �2, kan man godt blive 
tændt over nye jagt former.



Januar

07/01-2007 Kl. 10.00- Vintertræning, v/ klubhuset.
13/01-2007 Kl. 9.00- Fællesjagt, mødested klubhuset.
14/01-2007 Kl. 10.00- Vintertræning, v/ klubhuset.
21/01-2007 Kl. 10.00- Vintertræning, v/ klubhuset.
28/01-2007 Kl. 10.00- Vintertræning, v/ klubhuset.
30/01-2007 Kl. 19.00- Ordinær generalforsamling i Klubhuset.

Februar

04/02-2007 Kl. 10.00- Vintertræning, v/ klubhuset.
10/02-2007 Kl. 10.00- Markprøvetræning, i Handest

 v/ P-plads.
17/02-2007 Kl. 10.00- Markprøvetræning, i Handest 

v/ P-plads.
18/02-2007 Kl. 10-15.00 Første trænings dag på 

Flugtskydningsb. 
25/02-2007 Kl. 10-15.00 Trænings dag på Flugtskydningsbanen. 
27/02-2007 Kl. 19.00- Introaften til dressurtræning.  

Marts

03/03-2007 Kl. 9.30- Markprøve, Handest forsamlingshus
04/03-2007    Kl. 10-14.00 Trænings dag på Flugtskydningsbanen. 
10/03-2007 Kl. 19.00-  Blærerøvsaften i klubben.
11/03-2007 Kl 10-15.00 Trænings dag på Flugtskydningsbanen. 
18/03-2007 Kl. 10-14.00 Trænings dag på Flugtskydningsbanen. 
25/03-2007   Kl. 10-14.00 Trænings dag på Flugtskydningsbanen. 
27/03-2007 Kl. 16-22.00 Riffelskydning på kasernen, vært, 

Hammershøj.
29/03-2007 Kl. 16-22.00 Riffelskydning på kasernen, vært, 

Tvede-linde.
April

03/04-2007 Kl. 16-22.00 Riffelskydning på kasernen, vært 
Kronjylland.

AKTIVITETS KALENDER 2007.
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03/04-2007 Kl. 19.00- Dressur, kasernearealet.
04/04-2007 Kl.18.21.00 Trænings aften på Flugtskydningsbanen. 
10/04-2007 Kl. 16-22.00 Riffelskydning på kasernen, vært Hammershøj.
10/04-2007 Kl. 19.00- Dressur, kasernearealet.
12/06-2007 Kl. 16-22.00 Riffelskydning på kasernen, vært Tvede-linde.
12/04-2007 Kl.18-21.00 Trænings aften på Flugtskydningsbanen.
16/04-2007 Kl. 16-22.00 Riffelskydning på kasernen, vært 

Kronjylland.
16/04-2007  Sidste chance for tilmelding til bukkejagt 
17/04-2007 Kl. 19.00 - Dressur træning
19/04-2007 Kl. 18-21.00 Trænings aften på Flugtskydningsbanen.
19/04-2007 Kl. 16-22.00 Riffelskydning på kasernen, vært 

Hammershøj.
24/04-2007 Kl. 16-22.00 Riffelskydning på kasernen, vært 

Tvede-linde.
24/04-2007 Kl. 19.00- Dressur, kasernearealet.
25/04-2007 Kl. 19.00 - Lodtrækning til bukkejagt, sted 

klubhuset. 
26/04-2007 Kl. 18-21.00 Trænings aften på Flugtskydningsbanen.
26/04-2007 Kl 16-22.00 Riffelskydning på kasernen, vært 

Kronjylland.
28/04-2007 Kl 19.00 Lodtrækning til bukjagt. Personlig 

fremmøde 
29/04-2007 Kl. 10-16.00 Kronjyde GrandPrix 2007. 

Flugtskydningsbanen. 
Maj

01/05-2007 Kl. 19.00 - Dressur, kasernearealet.
01/05-2007 Kl. 16-22.00 Kronjyllands Pokalskydning 2007. 

Riffelskydning 200 mtr. 
02/05-2007 Kl. 16-22.00 Riffelskydning på kasernen, vært 

Hammershøj.
03/05-2007 Kl. 18-21.00 Trænings aften på Flugtskydningsbanen.
08/05-2007 Kl. 16-22.00 Riffelskydning på kasernen, vært 

Tvede-linde.
08/05-2007 Kl. 19.00- Dressur, kasernearealet.

1�



10/05-2007 Kl. 16-22.00 Riffelskydning på kasernen, vært 
Kronjylland.

10/05-2007 Kl. 18-21.00 Trænings aften på Flugtskydningsbanen.
14/05-2007 Kl. 16-22.00 Riffelskydning på kasernen, vært 

Hammershøj.
15/05-2007 Kl. 19.00- Dressur, kasernearealet.
16/05-2007 Kl. 9.30- Bukketræf, Gratis kaffe m/brød. 

Bedste buk Præmieres
16/05-2007 Kl. 18-21.00 Trænings aften på Flugtskydningsbanen.
22/05-2007 Kl. 19.00- Dressur, kasernearealet.
24/05-2007 Kl. 18-21.00 Trænings aften på Flugtskydningsbanen.
29/05-2007 Kl. 19.00-    Dressur, kasernearealet.
31/05-2007 Kl. 18-21.00 Trænings aften på Flugtskydningsbanen.

Juni

02/06-2007 Kl. 10.00-  Afslutning, dressur kasernearealet.
07/06-2007 Kl. 18-21.00 Trænings aften på Flugtskydningsbanen.
09/06-2007 Kl. ? Trekantsdyst. Info tilgår. 
14/06-2007 Kl. 18-21.00 Trænings aften på Flugtskydningsbanen.
17/06-2007 Kl. 10-15.00 Nye & uøvede dag.
21/06-2007 Kl. 18-21.00 Trænings aften på Flugtskydningsbanen.
28/06-2007 Kl. 18-21.00 Trænings aften på Flugtskydningsbanen.

Juli. 
Alle udvalg holder en fortjent S. ferie. 

August.

01/08-2007  Sidste frist for tilmelding til 
trækjagterne. 

02/08-2007 Kl. 18-21.00 Trænings aften på Flugtskydningsbanen.
07/08-2007 Kl. 19.00- Lodtrækning til trækjagterne
09/08-2007 Kl. 16-22.00 Riffelskydning på kasernen, vært Tvede-Linde.
09/08-2007 Kl. 18-21.00 Trænings aften på Flugtskydningsbanen.
16/08-2007 Kl. 18-21.00 Trænings aften på Flugtskydningsbanen.
23/08-2007 Kl. 18-21.00 Trænings aften på Flugtskydningsbanen.
26/08-2007 Kl. 10-15.00 Nye & uøvede dag. Alle er velkommende. 
30/08-2007 Kl. 18-21.00 Trænings aften på Flugtskydningsbanen.

1�



September

06/09-2007 Kl. 18-21.00 Trænings aften på Flugtskydningsbanen.
13/09-2007 Kl. 18-21.00 Trænings aften på Flugtskydningsbanen.
20/09-2007 Kl. 18-21.00 Trænings aften på Flugtskydningsbanen.
27/09-2007 Kl. 18-21.00 Trænings aften på Flugtskydningsbanen.

Oktober

13/10-2007 Kl. 9.00- Fællesjagt, mødested klubhuset.
November

10/11-2007 Kl. 9.00- Fællesjagt, mødested klubhuset.
December

02/12-2007 Kl. 10-15.00 Juleskydning 2006. Flugtskydning
15/12-2007 Kl. 9.00- Fællesjagt, mødested klubhuset.

2008
Januar

12/01-2008 Kl. 9.00- Fællesjagt, mødested klubhuset.

1�

Tømmergaarden Vorbeck
Ydervangen 2, 8900 Randers

Tlf. 87 11 07 77 - Fax 87 11 07 55
www.stark.dk/randers

Under nyt fælles navn, STARK, begiver vores 
75 lokale
trælastforretninger sig ud på en ny mission.
Målet står klart: At gøre livet endnu lettere for
håndværkere og selv- byggere!
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Dato for skydningerne i 2007 love-
de Hjemmeværnet, som er den der 
er øverste myndighed for skydeba-
nen, pr. mail d. 21-10 06. Vi ville 
have dem midt i november, men vi 
har desværre ikke modtaget nogen 
datoer på nuværende tidspunkt, her 
d. 1-12 06 efter endda flere rykke-
re. Dato for skydninger, vil så snart 
vi modtager dem, blive lagt ind på 
vores hjemmeside.

Vores kampagne for at få flere rif-
felskytter fra Kronjylland har været 
en succes, vi har i 06 næsten for-
doblet antallet af skytter fra Kron-
jylland. 

Det var med stor sorg, vi i riffel-
udvalget modtog besked om vores 
jagtkammerat Carlo Boisen alt for 
tidlige død. Carlo har i gennem en 

lang årrække kommet, når vi havde 
riffelskydning, var altid i godt hu-
mør og behagelig at være i selskab 
med. Til pokalskydningen mødte 
Carlo altid op, og selv om han gav 
udtryk for ikke at have trænet ret 
meget, vidste vi det skulle tages 
med et gran salt. Han har i årene 
mange gange været placeret som 
nr. 2 og 3, men så i år lykkedes det 
for Carlo at få den eftertragtede 1. 
plads og kunne kalde sig mester, 
en titel han var meget glad og stolt 
over. 
Vi kommer til at savne Carlo og 
hans lune humor på skydebanen.

Vel mødt til riffelskydning på den 
gamle kaserne i 2007.

På udvalgets vegne

Hans Olav Christensen.



Nu er det december, og jeg skal 
aflevere indlæg til bladet.
Der har været mange gode oplevel-
ser jagtmæssigt, jeg som jagtud-
valgsformand har haft med at gøre.
En smule dårlige har der selvfølge-
lig også været.
Jeg vil starte med det negative 
først. Der var et af vores medlem-
mer, der ringede en aften, han hav-
de været nede for at lufte hund ved 
Romalt krigshavn. Der så han re-
sterne fra et dyr, der lå i sivkanten 
ved diget ind mod Randers. Jeg tog 
derned næste dag, og fandt også 
hurtigt resterne fra en kronhjort.
Skind med hals og fire løb. Det 
viste sig at være en heldig jæger, 
som havde nedlagt en hjort med et 
fint skud, som derefter mente, at så 
mange som mulig skulle se, hvad  
 han havde skudt.
 Herfra skal der ønskes et  
 stort tillykke, og skulle det 

være en anden gang, jeg skal rydde 
op efter dig, så må du godt ringe 
samme dag, inden det bliver så råd-
dent, at jeg ikke kan samle det op 
uden brug af gummihandsker. Min 
bil lugtede heller ikke for godt, da 
jeg kørte hjem med affaldet.
Det eksempel jeg her skriver om, 
kan vi som jægere ikke være be-
kendt.
Du kunne idet mindste have gravet 
det ned på dit eget jagtrevir eller 
har du måske skudt det på en frem-
med mands Jagt? 

FY FOR FANDEN ET SVIN.

Syv bukke blev der skudt på vores 
sommerjagt på spulefelterne.
Ja jeg blev noget overrasket, da 
et af vores medlemmer ringede til 
mig. Der var nogle folk på skyde-
banen, der stod og talte sammen 
om, at vi måske lige jagtede lovlig 
hårdt. De spurgte så en af banepas-
serne, om det virkelig kunne passe. 
Han ringede til mig med det sam-
me.
Det kom helt bag på mig, at vi 
skulle havde skudt syv. Jeg er ble-
vet ringet op tre gange af heldige 
bukkejægere. Det er nemlig et krav 
fra jagtudvalget, at de bukkejægere, 
vi sender ned på spulefeltet, skal 
ringe til mig, hvis de har afgivet 
skud eller har sluppet en pil.
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Det er så mig, der derefter tager en-
delig stilling til, om der skal efter-
søges. Der kan jo være tale om rene 
forbi skud. For at mane alle rygter 
til jorden, så er der blevet skudt to 
bukke med bue og en med riffel.
Det vil sige TRE bukke
Tillykke til Allan, Jan og Jacob.
Jeg vil her bede alle jer, der hører 
sådan en historie blive fortalt, ring 
da for pokker til en af os i bestyrel-
sen, så vi hurtigst mulig kan aflive 
disse rygter.
Rygter SKADER foreningen og dig 
som medlem.
Helt præcis er der flere restriktioner 
på vores jagt, bl.a. at der kun må 
skydes seks rådyr om året på hver 
felt.
I de år, hvor vi har haft jagten, er 
kvoten ALDRIG blevet brugt op.

Jeg vil igen appellere til dig som 
jæger og hundelufter; brug ikke 
felterne som et sted, hvor du kan 
slippe hunden løs.
Jeg har selv oplevet, at en mand 
med kone og barn plus to hunde 
drev feltet af under forrige års buk-
kejagt. Vi er ca. 450 medlemmer i   
Kronjyllands jagtforening, lufter 
hvert medlem familie og hund bare 
hvert andet år på feltet, er der jo 
mennesker ca. hver anden dag.
De jægere, der har betalt for at gå 
på jagt, vil selvfølgelig blive lidt 

mopset.
Hjælp os med at få et roligt terræn, 
hvor der ikke bliver jaget med vild-
tet uden for jagterne.

Vi har nu været på trækjagt efter 
ænder og duer, det har været et 
godt dueår i år. Aldrig er der ble-
vet nedlagt så mange duer som i 
år. Ænder har vi til gengæld ikke 
været så heldige med; der er blevet 
skudt ca. 25.
Oktober og november fællesjagter-
ne har også været meget fine med 
seks nedlagte ræve.
Fasaner, harer og sneppe er det 
også blevet til.
Vi har også skudt et rådyr på hver 
jagt. Dermed er knap det halve af 
kvoten opbrugt.
Igen i år har vi oplevet, at en jæger 
har skudt sit første stykke råvildt, 
en fik sin første sneppe.

Tillykke til dem.
Der er jo også nogle trationer, der 
skal holdes i hævd, når man skyder 
sin første sneppe. Vi har da hel-
digvis et billede af Henrik med sit 
sneppekys.
Camilla måtte jo også males på 
pande og kinder med rådyrblod.
Vi har stadig to     
fællesjagter tilbage. 
Nu her til januar kan vi   
sagtens bruge flere jægere,   1�



så vi måske kan nedlægge to - tre 
ræve mere. Mødetid er den 13/1 
kl. 9 00 på skydebanen. Jeg vil her 
opfordre flere af vores medlemmer 
til at deltage på jagterne, for vi har 
et godt jagtområde, som indeholder 
de fleste jagtbare arter, og hyggeligt 
samvær kan jeg også garantere for.

Det nye år 2007 skal jeg også lige 
havde med her.
Vi skal starte med tilmelding til 
vores bukkejagt, sidste tilmeldings-
frist er d. 25/4 2007.
Lodtrækning foregår ved personligt 
fremmøde d. 28/4 07 kl.19.00. Der 
er 8 pladser til riffel og 8 til bue på 
hver sit felt.
Der bliver jagtet på tomandshold 
og skiftet hver dag.
Prisen er 600,00 kr. for jagten og 
skydes der buk koster den 500,00 
kr. En hel bukkejagt for max. 
1100,00 kr. det er da billigt.

Husk også vores bukketræk d. 
1�. Maj kl. � - �.�0 i klubhuset. 

 

Tilmelding kan ringes ind til mig 
på 2019 3390 eller 
sdjakobsen@teliamail.dk. 
Gerne i god tid.
Lister bliver også hængt op i huset 
på skydebanen.

På udvalgets vegne

Steen Jakobsen

Skik følge eller land fly.

20



H
un

de
ud

va
lg

et

21

Som lovet i august-nummeret af 
klubbladet vil jeg lige starte med 
resultaterne af forårets dressurtræ-
ning på kasernearealet.

Alt i alt havde vi en fin dag. Dog 
kunne vi godt tænke os, at flere be-
nyttede sig af dette tilbud om lige 
at få afprøvet både sin hund men 
også sig selv i en prøvesituation. 
Jeg vil jeg gerne på det kraftigste 
opfordre til at deltage i fremtiden, 
da alt foregår på et meget neutralt 
plan, og dagen kun er til at få testet 
formen og have en hyggelig dag. 
Så vil jeg gerne endnu en gang op-
fordre til at deltage i vores afslut-
ning på kurset.

Resultatet af dressurtræningen

På ung hunde holdet blev resultatet som følger.:

Rune Kjær og Taus   1. Præmie og 57 point vinder af pokalen
Brian Rou og Håkon  1. Præmie og 56 point
Kent Nielsen og Hardy   2. Præmie og 55 point

MAX 60 point 

På Åbenklasse holdet blev resultatet som følger.

Chresten Boch og Tina  1. præmie og 85 point vinder af pokalen.
Finn Kirkegård og Bingo 1. præmie og 83 point
Peter Schmidt og Chablis 2. præmie og 79 point

MAX 85 point

Udvalget ønsker de præmierede hunde stort tillykke



Efterårets aktiviteter 
for udvalget.

Efteråret byder ikke på så me-
get hundearbejde for udvalget 
medlemmer, men en del arbejde 
i forbindelse med årets traditio-
nelle prøver. Og sædvanen tro 
deltog vi aktivt i afviklingen af 
div. Schweissprøver i Fussingø, 
samt den store og krævende 
fuldbrugs prøve, også på Fus-
singø.

Og da disse prøver var vel 
overstået og afviklet, drog vi 
alle på en velfortjent efterårs-
pause, og dermed håber jeg, at 
alle er ladet op til en ny sæ-
son, der jo for udvalget vegne 
strækker sig fra første søndag i 
januar indtil efterårsprøverne er 
afsluttet en gang i september. I 
år har udvalget desværre måtte 
sige farvel til Brian Rou og 
Leif Hyllested, der efter lang 
og tro tjeneste vil lægge deres 
sparsomme fritid i egne hunde. 
Jeg vil gerne på hele udvalgets 
og jagtforeningens vegne takke 
de to gæve gutter for en kæmpe 
indsats og et stort og uvurder-
ligt stykke arbejde. Vi håber 

selvfølgelig, at vi 
 ser jer fremover   
 til træningen med jeres 

egne hunde. Dette har så givet  
anledning til, at vi har overtalt 
Jesper Høgsted til at indtræde 
i stedet for, og fra mig og dine 
fremtidige kollegaer i udvalget 
skal der lyde en varm og hjerte-
lig velkomst.
Jesper har en del erfaring med 
hundetræning fra sine to Gros-
ser Münsterlænder, som des-
værre i mellemtiden er blevet 
til en, men jeg har erfaret, at 
der er kommet en ny lille en-
gelsk setter, så Jesper er i fuld 
gang igen. Vi glæder os meget 
og ser frem til samarbejdet.

Vi prøver i år som noget nyt at 
holde en Introaften til dressur-
kurset, så vil vi gerne se gamle 
og nye kursister til en hyggelig 
aften, hvor foreningen er vært 
ved en kop kaffe og et stykke 
brød.  Det bliver tirsdag d. 27/2 
kl. 19.00 i klubhuset. Vi håber 
meget på et stort fremmøde.

Til slut er der kun at sige, at 
vi sædvanen tro starter op med 
hundetræning først kommen-
de søndag i januar kl. 10.00 
ved klubhuset, hvor vi kører 5 
gange. Derefter er der mark-
prøve træning og så fortsæt-
ter vi med dressurtræningen på 
kasernearealet.  Med hensyn til 22



Schweisstræningen i år må vi 
bede jer om at holde øje med 
vores hjemmeside, da vi endnu 
ikke har klarlagt de nærmere 
omstændigheder i træningsfor-
løbet.

Husk at vi altid mangler vildt 
til vores træning, så har I for 
meget eller skyder I noget I 
ikke kan bruge, så vil vi hjer-
tens gerne høre om det. Vi skal 
nok selv hente det. Dette gæl-
der både hårvildt og fjervildt.

På hele udvalgets vegne vil jeg 
gerne ønske alle et godt nytår.  

På udvalgets vegne

Henrik Blendstrup.

Som noget nyt vil vi lave en 
”Jagt forbi” rubrik i vores lille 
blad.
De af foreningens medlemmer, 
som vi på redaktionen har fået at 
vide har forladt os, vil få en sid-
ste hilsen med på vejen.
Medlemmer der har forladt os i 
2006.

Ære være deres minde.

Carlo Boisen
Iver Pedersen
Jørgen Jensen
Preben Lanng

2�
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2006 blev et år, hvor der var stor 
forskel på besøgstallene ved vores 
træningsdage og arrangementer. Det 
kan skyldes mange ting… dels vejret 
og dels manglende PR i Jæger. 
Vejret har vi jo ikke kunnet gøre 
noget ved, men den manglende PR 
påtager jeg mig ansvaret for som 
flugtskydningsformand.
Udover det, er der sket en del ting på 
banen, som vi kan glæde os over. I 
maj fik vi jo vores nye kastemaski-
ner, så nu skulle vi være opdateret på 
hele jagtbanen til stor glæde for os 
alle. 
I oktober fik vi anlagt ny terrasse, 
som indbyder til nye tiltag, som vi 
nok skal komme ind på i løbet af næ-
ste sæson. I 2006 gik to meget loyale 
banepassere af, og vi har derfor brug  
 for nye folk! Så hvis du  
 går rundt med en lille   
 banepasser indeni, så tøv 

ikke med at kontakte mig. En stor tak 
til de to for deres kæmpe indsats på 
banen!

Holdskydning.
Også i år har vi deltaget med et hold 
ved DM i trap. Holdet bestod af Jan 
Thorup, Peter Lykkemark og Brian 
Adamsen. De fik en placering som 
nr. 14. 
I Regional skydning i jagt deltog vi 
også med et hold, de blev nr. 6 i årets 
skydning.
En tak til de skytter, der deltog, for 
at vise flaget for foreningen på de 
mange forskellige baner rundt om i 
landet.

Nye og uøvede skytter.
I næste sæson kan vi allerede afsløre, 
at der bliver to søndage, hvor nye og 
uøvede skytter kan komme ud at sky-
de uden stress og pres fra ”gamle” 
skytter, der har været i gamet i man-
ge år. Det bliver nogle dage, hvor I 
kan få den hjælp og vejledning, I har 
brug for, af en af vore instruktører. 
Så kom og deltag i en hyggelig dag, 
hvor vi vil skabe rammerne for, at I 
kan blive bedre skytter.

Juleskydningen.
Søndag d.03.12.06 afviklede vi årets 
juleskydning. Kl.10 startede vi skyd-
ningen om ænder og rødvin. Men da 
fremmødet ikke var så stort, må jeg 2�



igen sige, at vores PR ikke var god 
nok. De der mødte op, skød det bed-
ste de havde lært, og det endte med, 
at vi fik udleveret 11 stk. ænder og 
17 flasker rødvin. Tillykke til alle 1. 
2. og 3. pladserne.
På trods af det forholdsvis lille frem-
møde, blev det en utrolig hyggelig 
dag, som sluttede med et ønske om 
god jul og god nytår til alle skytter. 

Kronjyde Grand Prix.
I 2007 vil vi igen skabe gode rammer 
om Kronjyde Grand Prix søndag den 
29.04.06 kl. 10. Så kom og deltag i 
en hyggelig dag, og hvem ved, må-
ske få en pokal eller en medalje. 
Der skydes som sædvanligt på alle 
3 baner i A & B række samt åben 
klasse. 
Jeg skal for god ordens skyld sige, 
at det kun er KJF- medlemmer der 
kan skyde om pokalerne. Men alle er 
selvfølgelig velkomne på banen.

Til sidst vi jeg lige minde alle om, at 
vi starter søndag d. 18.02.07 med  
årets første træningsdag. Skydningen 
begynder kl.10.00 og slutter kl.15.00 
som vi plejer.

På udvalgets vegne

Jack Thrue

2�

Blærerøvsaften i 
klubben.

Gode gange 3. Igen i år afholdes en 
rigtig ”blærerøvsaften” hvor du 
kan komme med dine opsatser – 
horn – tænder – billeder eller bare 
en god jagthistorie fra 2006. 
Der vil være et dommerpanel til at 
bedømme de forskellige trofæer, 
oplevelser samt div. røverhisto-
rier. Disse historier behøver ikke 
at være helt sande, bare de er godt 
fortalt, for hvem gider trættes med 
noget så gement som sandheden…
Det kommer til at foregå d. 10. 
marts 07. Dørene bliver åbnet til 
19.00  til klubhuset, og prisen er 
25,00 kr. Vi giver en øl eller vand.
Og præmier til de heldige.
  
På udvalgets vegne

Steen Jakobsen. 



2�

Formand:
Jens Ove Pedersen
Symfonivej 13 
8900 Randers
Tlf: 8640 3142
Mobil: 2023 0142
Email:j.o.pedersen@privat.dk
Næstformand:
Jim Damholt
Sognevej 6, Kousted          
8900 Randers
Tlf: 8668 4445
Mobil: 4019 3781
Email: jim.damholt@mobilix-
net.dk
Kasserer:
Jesper G. Hollingdal
Bramstrupvej 13, Bramstrup
8370 Hadsten
Tlf: 8644 8005
Email: j.g.hollingdal@mail.dk
Sekretær:
Bo Ørum-Nielsen
Gyvelvej 5,                        
8900 Randers
Tlf: 8643 5854
Mobil: 2066 3498
Email: bo-oerum@tdcadsl.dk
Flugtskydningsfomand:
Jack Thrue
Park Vej 13
8900 Randers
Tlf: 2972 0577
Email:jackthrue@hotmail.com

Hundeudvalgsformand:
Henrik Blendstrup
Hvalpsundvej 
29610 Nørager                     
Mobil: 2948 4294
Email: Henrik@blendstrup.dk
Jagtudvalgsformand:
Steen Jakobsen
Park Alle 15, Assentoft      
8900 Randers
Tlf: 8649 5390                     
Mobil: 2019 3390
Email: sdjakobsen@teliamail.
dk
Riffeludvalgsformand:
Hans Olav Christensen
Langåvej22, Væth              
8870 Langå                         
Tlf: 8641 5670
Mobil: 3020 7797
Email: hoc@sport.dk
Lokalbladsredaktør:
Anders B. Christensen
Lervangen 40                  
8900 Randers
Tlf: 8643 2501                 
Mobil: 2960 4793
Email: abc@ipos.dk
Infomationsudvalgsformand:
Anders B. Christensen
Lervangen 40                  
8900 Randers
Tlf: 8643 2501                  
Mobil: 2960 4793
Email: abc@ipos.dk

Bestyrelsen



Storegade 12, Assentoft.
��00 Randers
Tlf.: ���� �22�
Fax.: ������0�

Vi kan tilbyde flg.     Åbningstider.:

Automat  Bilvask    Hverdage. 0�-22.00
Kaffe  Pølser    Lørdage.: 0�- 22.00
Værksted Hurtigpumper  Søndage.: 0�- 22.00

Besøg os på flg. ads.

www.rms.dk



Afsender
Kronjyllands Jagtforening.
v./ Anders B. Christensen
Lervangen 40, 8900 Randers
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Husk kampen om ræve pokal. 


